
Źródłem naszej prowansal-
skiej inspiracji była chęć 
stworzenia namiastki wiej-

skiego lata w środku miasta dla 
tych wszystkim, którzy odwiedzą 
chocianowską bibliotekę w cza-
sie wakacji. Prowansalskie lato, 

błękitne i słoneczne... zapach la-
wendy i ziół… proste sprzęty 
z przeszłością... jasne pomieszcze-
nia... oaza spokoju dla oczu, uszu 
i ducha... Uznałyśmy, że w takiej 
przestrzeni dobrze się czyta. 

TWORZYMY NOWĄ 

CZYTELNIĘ 

Zaczęłyśmy od wyboru miejsca
dla czytelniczego zakątka. Umiej-
scowiłyśmy go  w wypożyczalni 
dla dorosłych – blisko wejścia, tuż 

Prowansalskie inspiracje
chocianowskiej biblioteki

Coś z niczego – oto idealny przepis na czytelnię w stylu Prowansji. Koszt przedsięwzięcia
to zaledwie kilkadziesiąt złotych na zakup farby, reszta materiałów została pozyskana

z drugiej ręki i odnowiona. Przekonajcie się, jak to zrobić!

JOLANTA FLORYN
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przy witrynie okiennej. Po grun-
townej selekcji księgozbioru usu-
nęłyśmy pięć regałów, uwalniając 
przestrzeń do realizacji pomysłu. 

Obejrzałyśmy bacznie nasze 
sprzęty biblioteczne i domowe, 
sprawdzajac, co spełnia wymo-
gi „prowansalskie” – niektóre ele-
menty pozostały w stanie orygi-
nalnym, a inne trafi ły do czytel-
ni po niewielkiej przeróbce. I tak 
kratownica, która przed laty słu-
żyła do gazetek ściennych, oraz 
zbędne skrzynki na owoce po 
przemalowaniu na biało i przy-
biciu kilku gwoździ tworzą me-
blościankę, na której w lnianych 
woreczkach suszy się lawenda i ty-
mianek. Skrzynki są użytkowane 
jako szafki na gazety. Znakomi-
cie przydały się leciwe wieszaki 

ubraniowe, z których już dawno 
spełzła politura. Pomalowane na 
biało, zyskały status kwietników: 
wiszą na nich słoiki na sznurkach, 
użytkowane jako fl akony dla ży-
wych kwiatów. Znajomy majster 
(w ramach „czynu pomocy biblio-
tece”) przyciął starą ławę, nadając 
jej kształt zgrabnego stolika. Sto-
łeczki pochodzą z naszych pry-
watnych zasobów; metalowy po-
malowałyśmy na biało, a drew-
niany otrzymał pokrowiec uszy-
ty z powłoczki. Wysłużony meta-
lowy kwietnik z draceną w prze-
malowanej na biało glinianej do-
niczce imituje w naszej malut-
kiej przestrzeni całkiem pokaź-
ne drzewko. Na parapetach sto-
ją skrzynki i doniczki z trawami 
i pędami lawendy. 

Przestrzeń zamyka ścianka 
ogrodowa, po której do niedaw-
na piął się winobluszcz; niedbale 
odświeżona białą farbą i na całej 
długości przymocowana białym 
sznurkiem do bocznej krawędzi 
regału z książkami, jest dziś su-
szarnią dorodnych pędów lubczy-
ka i szałwii. Obok stoi biały wi-
klinowy kosz (miejsce przecho-
wywania DŻS-ów) z fi liżanką za-
wsze gotową na kawę dla zdro-
żonego czytelnika. W emaliowa-
nej kance na mleko mamy też dla 
czytelników krówki. 

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA

Do odwiedzenia naszego zakątka 
zaprasza specjalny szyld, wykona-
ny na cienkiej folii do okładania 
książek. Dobrałyśmy odpowied-
ni krój czcionki z poświatą w to-
nacjach bieli i szarości, wydruko-
wałyśmy litery, a następnie ręcz-
nie wycięłyśmy je i przykleiły-
śmy na folii, tę zaś umocowały-
śmy przeźroczystą taśmą na szy-
bach okiennych.

Sielski zakątek służy czytelni-
kom od lata. Wszyscy go podzi-
wiają, przysiadają, przeglądają 
ogrodowe czasopisma i wdychają 
zapachy. Czytelniczki uzupełnia-
ją całą aranżację, dokładając wła-
sne bukiety lawendy i wiklinowe 
gadżety.

Tę prowansalską stylizację zre-
alizowałyśmy małym kosztem 

– jedynym wydatkiem był zakup 
1,5 litra białej farby akrylowej 
do pomalowania starych sprzę-
tów, które dzięki temu zyska-
ły nowe życie. Twórcze działanie 
dało nam wiele satysfakcji, a dla 
czytelników okazało się przemiłą 
niespodzianką.

JOLANTA FLORYN
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Chocianowie
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Tę prowansalską stylizację zrealizowałyśmy

małym kosztem – jedynym wydatkiem był zakup 

1,5 litra białej farby akrylowej do pomalowania starych 

sprzętów, które dzięki temu zyskały nowe życie.

Okno z widokiem na Prowansję
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